
 

 
 

 

 
 
LANGRENNSKOMITEEN 
 

 

REFERAT FRA HØSTMØTE I LANGRENN 2016 
 
Dato og tid:  Mandag 24.oktober 2016  
Sted:   Sole Hotell, Noresund  
  
SAKLISTE: 

 Utviklingstrappa i norsk langrenn. SUM- Skiforbundets 
Utviklingsmodell. Presentasjon av den nye SUM-modellen  
v/ Per Nymoen, NSF 
Link til artikkel om SUM-modellen finner dere blant annet 
her: 
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oslo/Fellesd
ok/SUM%20presentasjon%20oktober%202016.pdf 
 

 Terminlista sesongen 2016-2017. Hovedterminliste Norges 
Skiforbund og renn i Buskerud Skikrets v/ Gjermund Rønning 
Vedtak: 

1. Høstmøtet tar terminliste med de merknader som 
fremkommer fra LK til orientering 

2. Høstmøtet vedtar at landsrenn 17.-18.desember 2016 i 
Buskerud Skikrets legges til Konnerud IL. Lier IL må 
flytte sitt omsøkte arrangement enten til lørdag 
10.desember 2016 eller lørdag 7.januar 2017. 

 

 Sparebank 1 Cup 2016-2017 v/ Anders Embergsrud 
Retningslinjer for gjennomføring av cuprennen ble 
gjennomgått 
 
Vedtak_ 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oslo/Fellesdok/SUM%20presentasjon%20oktober%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oslo/Fellesdok/SUM%20presentasjon%20oktober%202016.pdf


 

 
 
Høstmøtet godkjenner retningslinjer og oppsatte renn i 
Sparebank 1-cupen for sesongen 2016-2017. 
Høstmøtet anmoder LK om å kontakte NSF for å gjøre 
avslutningsrennet i cupen på Geilo til et større arrangement. 
Dette gjøre med bakgrunn i at skikretsene blir oppfordret til 
å forlenge konkurranseseongen til etter påske. 

 Organisering av overnatting og støtteapparat ved Statoil Cup 
jr. og snr., NM jr. og snr.  Og Hovedlandsrennet sesongen 
2016-2017 v/Gabriel Johannessen 

 Felles opplegg for preparering av ski ifm jr. NM Harstad og 
Hovedlandsrennet sesongen 2016-2017 
Vedtak: 
1. Høstmøtet tar orienteringen om organisering av 

overnatting for Skiforbundet generelt og Buskerud 
Skikrets spesielt til orientering. 

2. LK bes om å fremlegge detaljerte opplysninger om 
overnattingssteder, priser osv så snart som mulig. 

3. Høstmøtet anmoder at det iverksettes arbeid med å 
organisere smøretilbud til flg renn kommende sesong: 
- NC junior Nes januar 2017 
- NC junior Voss februar 2017 
- Hovedlandsrennet Tolga mrs 2017 
- NM junior Harstad mars 2017 
- Oppnevning av arbeidsgruppe skjer snarest. Klubbene 

blir orientert om opplegget innen 30.november 2016 og 
sammen med tilbud om overnatting 

- Klubber i kongsbergregionen, Ringeriksregionen og 
Konnerud IL gir tilbakemelding til skikretsen / Lk om 
hvem som kan påta seg lederoppgaver under HL Tolga 
og NM jr. Harstad. Oppgavene vil også innbefatte 
arbeid ifm smøringstilbudet for skikretsen. 
Representanter for nevnte regioner / klubber gir LK-



 

leder forslag til representanter snarest og senest innen 
15.november. 

 Orienteringssaker fra høstmøte i Norges Skiforbund 22.-
23.oktober 2016 v/ Gabriel Johannessen 

- Kort om viktige saker fra høstmøtet NSF 23.oktober 
- Sundby- og Johaugsakene 
- Langrennscross som øvelse i WC langrenn 
- Stakefrie soner i nasjonale renn – oppfølging i 

skikretsene ifm terminliste 
- Nye regler om stavlengde 
- Statoil-cup i ny drakt 
- NSF / arrangører vil i vinter gjøre forsøk med forenklet 

informasjon til kretsene ifm HL og NC / jr NM. Spesielt 
vil en se på hvordan utdeling av startnummer kan 
forenkles 

- Evaluering av bookingsystem overnatting evalueres 
etter sesongen 2016-2017 

  
 

 
 


